
 

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

1. Žádost p. Roudenského, Újezd čp. 8, o prodej pozemků p.č. 106/7, 106/15 a 

části 787/1 vše  k.ú. Újezd u Jestřebí 

2. Finanční příspěvek pro Linku bezpečí, z.s.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích. 

2. Informace starosty o pomoci ukrajinským uprchlíkům 

3. Informace starosty o průběhu akce „Oprava místních komunikací v Jestřebí u 

České Lípy – II. etapa“ 

4. Informace starosty o dokladovém dokončování akce „Revitalizace obecního 

rybníka u bowlingu“ a vyřizování dotace na tuto akci. 

5. Informace starosty o dokončování pasportů veřejného osvětlení, dešťové 

kanalizace, zeleně a strategiích rozvoje zeleně a odpadového hospodářství pro 

obec Jestřebí, které jsou spolufinancovány z dotace získané Svazkem obcí 

Máchův kraj. 

6. Informace starosty o odpadovém hospodářství. 

7. Rozpočtové opatření č. 2/2022  

 

Usnesení č. 28/2022 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 10.5.2022 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

1. Starostovi pokračovat v realizaci akce „Oprava místních komunikací 

v Jestřebí – II. etapa“. 

2. Starostovi pokračovat v realizaci akce „Rekonstrukce vytápění ZŠ Jestřebí 

čp. 105“. 

3. Starostovi pokračovat ve vyřizování dotace na akci „Revitalizace obecního 

rybníka v Jestřebí“ a zajistit potřebné doklady pro kolaudaci 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Program zasedání zastupitelstva podle návrhu starosty, včetně bodu v různém  

2. Zrušení zadávacího řízení na výběr dodavatele pro akci „Rekonstrukce 

vytápění ZŠ Jestřebí č.p. 105“ z důvodu, že nebyla podána žádná kompletní 

nabídka. 

3. Nabídku pana Daniela Hendrycha, IČO 03082164, na realizaci akce 

„Rekonstrukce vytápění ZŠ Jestřebí č.p. 105“. Pan Hendrych byl vybrán ze 

tří nabídek získaných přímým oslovením a jednáním s několika OSVČ. 

Zastupitelstvo pověřuje starostu k uzavření smlouvy o dílo. 

4. Kompetenci starosty činit všechna potřebná rozhodnutí při realizaci akce 

„Rekonstrukce vytápění ZŠ Jestřebí č.p. 105“ a pověřuje ho pokračovat v její 

realizaci. 

5. Vícepráce při realizaci akce „Oprava místních komunikací – II. etapa“.  
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Informace obecního úřadu  
Rekonstrukce komunikací – II. etapa 

Oprava prvního úseku rekonstruované komunikace se protáhla o 2 týdny. Bylo 

to způsobeno komplikovaností této části a vícepracemi.  Věřme, že se v dalších 

etapách podaří zpoždění dohnat a celá akce bude dokončena v druhé polovině 

srpna. Na začátku května došlo k uzavření druhého úseku – vjezdy k čp. 54 a 

61. Tento úsek by měl být zprovozněn na přelomu května a června. Během 

června by se měl dělat třetí úsek – vchody k čp. 55, 57, 97 a 85. 

 

Rybníček u bowlingu 

Po delších jednáních byla dohodnuta hodnota více a méněprací při revitalizaci 

rybníčku, a tedy konečná cena. Celková konečná cena zaplacená firmě KVIS 

Pardubice, která akci prováděla, tak činí 2.178.749,55 Kč včetně DPH 

(1.800.619,46 Kč bez DPH). Podle uzavřené smlouvy o dílo měla celková cena 

činit 2.405.754,64 Kč včetně DPH. Podařilo se tak dosáhnout poměrně velké 

úspory. Dále probíhají jednání s Ministerstvem zemědělství, které by nám podle 

předběžného příslibu mělo na akci přispět částkou přibližně 650.000,- Kč. Na 

četné dotazy sdělujeme, že hladinu rybníčku zvýšit nemůžeme, neboť nemá 

přítok. Voda je zde dešťová a z pramene. Vydatnost těchto zdrojů obec 

neovlivní. Pro případ intenzivních dešťů, kdyby bylo vody příliš, je zde 

vybudován nový požerák (výtok) a bezpečnostní přeliv. U rybníčku byla nově 

instalována lavička, odpadkový koš a bude zde provedena výsadba stromů. 

Probíhá aplikace chemického přípravku, který by měl snížit tvorbu řas a žabince 

v rybníčku. 

 

Informace o třídění odpadu za I. čtvrtletí 

Obec Jestřebí obdržela od společnosti Eko-kom výpis o množství vytříděného 

odpadu za I. čtvrtletí (1.1. až 31.3.2022). V tomto období bylo v obci vytříděno 

5,737 tun papíru, 5,075 tuny plastu, 2,55 tuny skla, 0,058 tun kovů a 0,132 tuny 

nápojových kartonů. Celkem bylo vytříděno 13,552 tuny odpadu, který díky 

třídění občanů neskončil v černých popelnicích na směsný odpad. Odměna za 



 

tento odpad činila 49.958,96 Kč + 6.618,00 Kč za zajištění zpětného odběru. 

Celková čtvrtletní odměna za třídění odpadu od společnosti Eko-kom tak činí 

56.576,96 Kč. 

 

Nové pasporty a strategie 

Obec Jestřebí se zapojila do projektu „Posílení strategického řízení ve svazku 

obcí Máchův kraj“. V rámci tohoto projektu získala pasporty zeleně, veřejného 

osvětlení, dešťové kanalizace a strategie odpadového hospodářství a rozvoje 

zeleně. Na projekt se Svazku obcí Máchův kraj podařilo získat dotaci od 

Ministerstva práce a sociálních věcí. Z Evropské unie – Evropského sociálního 

fondu činí dotace 85 % způsobilých výdajů a ze státního rozpočtu ČR je výše 

dotace 10 % způsobilých výdajů. Jednotlivé obce tak hradí pouze 5 % výdajů.  

Obec Jestřebí tak získala výše uvedené dokumenty za částku 477.734,- Kč. 

Dotace EU pokryje 406.074,- Kč, dotace státního rozpočtu 47.773,- Kč a 

náklady obce Jestřebí činí 23.887,- Kč 

 

Dětský den 

V sobotu 4.6.2022 se od 14:00 hod. uskuteční dětský den. Akce, kterou pořádají 

společně obce Jestřebí a Provodín, proběhne v Provodíně, a to tradičně 

v prostoru mezi tenisovými kurty a vlakovým nádražím. Program dětského dne 

bude upřesněn na internetových stránkách, fb obce a vývěsce. 

 

Čarodějnice 

V sobotu 30. 4. 2022 se nám podařilo zahnat zlé síly upálením čarodějnice na 

jestřebském dětském hřišti u MŠ. Zapálení vatry předcházela ještě čarodějnická 

stezka kolem hradu Jestřebí, kde si mohli ti nejmenší vyzkoušet, jaké to je 

proletět slalom na koštěti, nechat si vyvěštit budoucnost, procvičit si paměť u 

vaření kouzelného lektvaru a postřeh u hry s černou kočkou. 4 kouzelná razítka 

pak zajistila dětem za odměnu buřtík. Občerstvení zajišťoval stánek pana 

Kuchynky a k tanci a poslechu hrál DJ Dejdar. Čarodějnické reje a tance měly 

na starost čarodějky Simča a Lucka. Akce byla uspořádána ve spolupráci s OÚ 

Provodín. Děkujeme krásným čarodějkám Nikolce a Štěpánce za pomoc. 

 

Krátké informace 

1. Připomínáme očkování psů a koček v sobotu 21.5. od 13:00 hod. v Jestřebí, 

od 14:00 hod. v Újezdu a od 14:30 hod. v Pavlovicích 

2. Žádáme občany, aby na hřbitově neskladovali za hroby nepoužívané vázy a 

další předměty. Takto zastrčené věci brání udržování hřbitova, mohou být 

snadno poškozeny a působí nevzhledně. 

3.  Upozornění pro dlužníky- místní poplatek za odpady. Splatnost místního 

poplatku za likvidaci odpadu v roce 2022 uplynula dne 30.4.2022. Těm, kteří včas 

nezaplatili, bude zaslán platební výměr, který může být zvýšen až na trojnásobek a 

následně budou pohledávky obce vymáhány exekučně.  

 

Usnesení č. 27/2022 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 5.4.2022 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

1. Starostovi pokračovat v realizaci akce „Oprava místních komunikací v Jestřebí 

– II. etapa“. 

2. Starostovi pokračovat v přípravě akce „Rekonstrukce vytápění ZŠ Jestřebí čp. 

105“. 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Program zasedání zastupitelstva podle návrhu starosty, včetně bodu v různém  

2. Kompetenci lesnímu hospodáři stanovovat ceny dřeva podle situace na trhu. 

3. Zpracování návrhu Programového rozvojového dokumentu obce Jestřebí na 

roky 2023 až 2030 Rozvojem Českolipska, z.s. 

4. Odložit rozhodnutí o nabídce České pošty s.p. na projekt „Pošta partner“. 

5. Kladný výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Jestřebí, příspěvkové organizace za rok 

2021 ve výši 65.930,46 Kč a převod celé této částky do rezervního fondu 

organizace a schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Jestřebí za rok 2021. 

6. Schvaluje, že účetní závěrka obce Jestřebí splňuje § 4 vyhlášky č. 220/2013 

Sb. a schvaluje účetní závěrku za rok 2021. Zastupitelstvo zároveň schvaluje 

převod hospodářského výsledku za rok 2021 na účet nerozděleného zisku. 

7. Závěrečný účet obce za rok 2021 bez výhrad. Součástí závěrečného účtu je 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jestřebí za rok 2021 

Krajským úřadem Libereckého kraje – nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

8. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB (služebnosti) - vybudování 

přípojky splaškové kanalizace a vody k plánovanému RD na pozemku p.č. 

106/5 k.ú. Újezd u Jestřebí s manžely Maškovými.  

9. Rozpočtové opatření č. 3/2022 

10. Schvaluje členy komise a náhradníky pro výběr nejvhodnější nabídky na 

realizaci akce „Rekonstrukce vytápění ZŠ Jestřebí čp. 105“. 

11. Smlouvu o poskytnutí příspěvku na vybudovanou čistírnu odpadních vod 

s Nancy Hubálkovou, Pavlovice čp. 40 a schvaluje finanční příspěvek ve výši 

60 tis. Kč. 

12. Finanční příspěvek pro Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.  ve výši 3 tis. Kč. 

13. Finanční příspěvek pro Charitu Česká Lípa na projekt „Sociální automobil“ ve 

výši 3 tis. Kč. 

14. Dohodu o ukončení pachtu na část pozemku p.č. 170/2 k.ú. Pavlovice u 

Jestřebí. 



 

6. Kompetenci starosty činit všechna potřebná rozhodnutí při realizaci akce 

„Oprava místních komunikací – II. etapa“. 

7. Smlouvu o dílo s firmou ElektroVolt spol. s r.o. na akci „Oprava místních 

komunikací II. etapa – vybudování nového veřejného osvětlení“.  

8. Schvaluje více a méně náklady na akci „Revitalizace obecního rybníka 

v Jestřebí“. Celková částka zaplacená firmě KVIS Pardubice a.s. činí 

1.800.619,46 Kč bez DPH, tedy 2.178.749,55 Kč včetně DPH.  

9. Menší opravy komunikací v obci firmou J. Hrádek ze Zákup.  

10. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB (služebnosti) - 

vybudování přípojky splaškové kanalizace a vody k plánovanému RD na 

pozemku p.č. 106/6 k.ú. Újezd u Jestřebí s vlastníkem pozemku Lucií Stárko.  

11. Smlouvu o zřízení VB (služebnosti) - kabelové vedení NN na pozemku p.č. 

623/1 k.ú. Jestřebí u České Lípy s firmou ČEZ Distribuce, a.s. 

12. Rozpočtové opatření č. 4/2022 

13. Počet členů zastupitelstva obce, kteří budou zvolení pro volební období 2022 

až 2026 – 9 členů (stejný počet jako dosud). 

14. Koupi pozemků p.č. 603/5 (výměra 185 m2) a 603/6 (výměra 67 m2) k. ú. 

Zahrádky u České Lípy za cenu 18 Kč/m2 a náklady související s koupí 

pozemků. Jde o pozemky, na které zasahuje obecní cesta. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích. 

2. Informace starosty o odpadovém hospodářství. 

 

Základní škola 

Před Velikonocemi se celá škola v rámci etické výchovy seznamovala se 

základy slušného chování, s asertivní komunikací, se základy stolování a 

spoustou dalších zajímavých věcí. Další celoškolní akcí byl například Den 

Země, který si každá třída oslavila po svém. První, druhá a třetí třída tento den 

oslavila návštěvou lesních pedagogů z organizace Vojenské lesy a statky, se 

kterými si všichni společně procvičili naše vědomosti o lesní zvěři, jarních 

květinách a léčivých bylinách, o ptácích a stromech. Páťáci slavili Den Země 

exkurzí ve společnosti Suez, kde se seznámili s recyklací a zpracováváním 

odpadu, po výživné přednášce se vydali pěšky ze Srní až do Jestřebí. Sedmáci 

byli během dubna několikrát v Jestřebí uklízet venkovní odpady, dokonce za to 

dostali diplom. Proto si v pátek 22. dubna - na „Den Země” - mohli dovolit výlet. 

Jejich cílem se staly Zvířetice u Bakova nad Jizerou. Hrad založený ve 13. století 

viděli v turistickém informačním centru ve videopořadu v jeho původní kráse. 

Po strmém výstupu a překonání hradního příkopu si pak mohli prohlédnout 

dnešní zříceniny původního krásného zámku. Díky mnoha nadšencům 

(i ekologickému hnutí Brontosaurus), kteří vysokou hradní věž kdysi obnovili, 

si mohli vyšlápnout schody a rozhlédnout se po kraji. Viditelnost byla úžasná! 

Pak se všichni vydali do vesnice Zvířetice, kde si díky paní Haně Kyselové 

prohlédli domácí chov oveček. Blížilo se poledne, a tak k chuti přišly i opečené 

buřty na místním hřišti, které je vybaveno nejen dětskými herními prvky, ale i 

pěkným ohništěm. Kolem něj si žáci vyzkoušeli i malou hru o ceny. Závěr 

výletu patřil prohlídce Hrnčířského dvora s tamní specifickou keramikou, 

zahradou a výborným občerstvením. Počasí nám kupodivu přálo, a tak to byl 

nakonec povedený výlet. Šestá, osmá a devátá třída se také pilně zapojila do 

projektu Ukliďme Česko, takže na Den Země žáci také výletili. Nebo 

cyklovýletili? Jejich cílovou destinací bylo Máchovo jezero, ačkoli ze začátku 

pěkně pršelo, počasí se také nakonec vydařilo a žáci si cyklistický výlet náramně 

užili. Každá třída si pak během měsíce uspořádala své třídní akce. Pátá a šestá 

třída si 28. 4. 2022 mimo výuku společně vyrazila do Liberce. Navštívili 

planetárium, kde procestovali Sluneční soustavou, poté měli možnost si 

prohlédnout expozice podle vlastních zájmů. Žáci prvního stupně úspěšně 

ukončili plavecký výcvik, přičemž na konci dostali odměnu v podobě „Mokrého 

vysvědčení“. Deváťáci a sedmáci si vyzkoušeli roli kuchařů a upekli si pizzu 

v rámci pracovních činností, čtvrtá třída si upekla tematicky velikonoční jidáše. 

Péct můžeme nejen v kuchyňce, ale i v naší nové keramické peci, kterou se nám 

podařilo na konci měsíce zprovoznit. Duben byl pro čtvrtou třídu zkouškovým. 

Pro ně byla důležitá akce, zkouška na dopravním hřišti – testy a jízdy. Ne všem 

se podařilo zkoušky udělat a průkaz nedostaly, ale kdykoli si děti mohou testy i 

jízdy zopakovat, třeba při návštěvě s rodiči a průkaz jim bude vydán. V tomto 

měsíci proběhly také na živo třídní schůzky. Děvčata z osmé třídy si místo 

klasického tělocviku vyzkoušela posilovnu. Měsíc duben nebyl jen o knihách a 

sportu, žákyni sedmé třídy se podařilo obsadit krásné sedmé místo v okresním 

kole Biologické olympiády. Na apríla měla provodínská družina spaní ve škole 

s tematikou Harryho Pottera. Pro děti byly připravené různé soutěže a spousta 

překvapení. A to nebyla jediná akce družiny! Děti si prošly lesní stezku, která 

se nachází hned za provodínskou školou, plnily různé úkoly a hlavě se 

dozvěděly spoustu nových informací. Družina spolupracovala i s provodínskou 

mateřskou školkou, kde společnými silami zorganizovali zajíčkovu cestu za 

velikonočním pokladem. Společnou akcí obou družinek byl na konci měsíce 

ČAROSLET všech čarodějů a čarodějnic, jejichž úkolem bylo získat letecký 

průkaz, aby mohli dál létat na svém koštěti. V dubnu proběhl také zápis do první 

třídy, kde se nejdříve budoucí školáci měli možnost podívat na opravdickou 

vyučovací hodinu u současných prvňáčků, a pak si ji sami i odpoledne 

vyzkoušeli na vlastní kůži. Zápis byl úspěšný, přijato bylo sedmnáct školáčků, 

na které se v září bude těšit slečna učitelka Bára. 

                                                                            


